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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο

----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η
ΗΠΕΙΡΟΤ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

Ιυάννινα, 07/12/2017
Απ. Ππυη.: Φ.23/8715

----Τασ. Δ/νζη:

Ανεξαπηηζίαρ 146

Τ.Κ. - Πόλη:

45444 – Ιυάννινα

Ιζηοζελίδα:

http://epirus.sch.gr

Email:

mail@ipeir.pde.sch.gr

Πληποθοπίερ:

Απόζηολορ Καπαούλαρ

Τηλέθυνο:

26510-83977

FAX:

26510-83974

Ππορ:

Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού

Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με
μεηάβαζη, διαμονή και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ππορ ηο και από ηο Σηπαζβούπγο,
ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ EUROSCOLA 2017-2018»
Σσεη:
1. ηο ςπ' απιθ. Ππυη. 193900/Δ2/10-11-2017 έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ, Δ/νζη ποςδών Δ.Ε, ημήμα Ά
ηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ EUROSCOLA, η Περιθερειακή Διεύθσνζη
Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Ηπείπος
πποζκαλεί
Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΕΟΤ ζε ιζσύ,
να καηαθέζοςν ζηην Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ
Ηπείπος (Ανεξαπηηζίαρ 146 Ιυάννινα, ζηο Ππυηόκολλο ηηρ Τπηπεζίαρ, ςπότη κ. Καπαούλα)
ζθπαγιζμένη πποζθοπά καηά ηο σπονικό διάζηημα από 08 Δεκεμβπίος 2017 έυρ 21 Δεκεμβπίος
2017, ώπα 12:00 ηο μεζημέπι. Οι πποζθοπέρ μποπούν να ςποβληθούν με εξοςζιοδοηημένο εκππόζυπο
ή ηασςδπομικά, απκεί να διαζθαλιζηεί όηι θα έσοςν παπαληθθεί από ηην Πεπιθεπειακή Δ/νζη Εκπ/ζηρ
Ηπείπος έυρ ηιρ 21 Δεκεμβπίος 2017, ώπα 12:00 ηο μεζημέπι.
Πποζθοπέρ, οι οποίερ θα θηάζοςν ζηην Πεπιθεπειακή Δ/νζη Εκπ/ζηρ μεηά ηο πέπαρ ηηρ
καθοπιζμένηρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ δε θα γίνονηαι δεκηέρ. Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ, ζαρ
ενημεπώνοςμε ηα εξήρ:
1.
2.

Τόπορ, σπόνορ διεξαγυγήρ ηηρ Ημεπίδαρ: ηπαζβούπγο, 09 Φεβποςαπίος 2017.
Απιθμόρ μεηακινοςμένυν: είκοζι ηέζζεπιρ (24) μαθηηέρ και ηπειρ (03) ζςνοδοί καθηγηηέρ.
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3.
4.

Τπόπορ μεηαθοπάρ ηυν μαθηηών: Η μεηακίνηζη ζηο ηπαζβούπγο θα γίνει αεποποπικώρ. Να
ληθθούν ςπότη και οι μεηακινήζειρ από και ππορ ηο αεποδπόμιο.
Χπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: 3 ημέπερ (2 διανςκηεπεύζειρ, 08 και 09 Φεβποςαπίος 2017) ή 4
ημέπερ (3 διανςκηεπεύζειρ 08, 09 και 10 Φεβποςαπίος 2017).
Παπακαλούμε να καηαθέζεηε ξεσυπιζηέρ πποζθοπέρ για:
Μεηακίνηζη και θιλοξενία με δύο (2) διανςκηεπεύζειρ
α) για ξενοδοσείο καηηγοπίαρ 3* και
β) για ξενοδοσείο καηηγοπίαρ 4*
Μεηακίνηζη και θιλοξενία με ηπειρ (3) διανςκηεπεύζειρ
α) για ξενοδοσείο καηηγοπίαρ 3* και
β) για ξενοδοσείο καηηγοπίαρ 4*

5.

Παπακαλούμε, επίζηρ, καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπότη ζαρ και ηα εξήρ:
 Να καηαθέζεηε ημεπήζιο ππόγπαμμα ηυν μεηακινοςμένυν (ώπερ μεηακινήζευν, πεπιηγήζευν,
ξεναγήζευν κλπ.).
 Οι πηήζειρ από και ππορ ηο αεποδπόμιο Μακεδονία να είναι καθοπιζμένερ.
 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών να γίνονηαι με λευθοπεία, πος πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ
αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών, βάζει ηηρ κείμενηρ ζσεηικήρ νομοθεζίαρ.
 Να ςπάπσει λευθοπείο διαθέζιμο για κάθε μεηακίνηζη ηυν μαθηηών και μεηαθοπικό μέζο
διαθέζιμο επί 24υπος βάζευρ για πεπίπηυζη έκηακηηρ ανάγκηρ.
 Σα δυμάηια για ηοςρ μαθηηέρ να είναι δίκλινα και για ηοςρ ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ μονόκλινα.
 Η θιλοξενία ηυν μεηακινοςμένυν να πεπιλαμβάνει καθημεπινή ημιδιαηποθή ζηο ξενοδοσείο,
ππόγεςμα και δείπνο. Εάν η ώπα ανασώπηζηρ δεν επιηπέτει ζηοςρ μεηακινούμενοςρ να
δειπνήζοςν, θα ππέπει να ηοςρ παπαζσεθεί ζςζκεςαζμένο ππόσειπο θαγηηό.
 ηην ηιμή να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι ηυν αεποδπομίυν, οι επίναςλοι καςζίμυν και ηςσόν
επιπλέον κόζηορ αποζκεςών.
 Να αναθέπεηαι οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα και η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος
πος θα θιλοξενήζει ηοςρ μεηακινούμενοςρ.
 Να διαθέζεηε ζηοςρ μεηακινούμενοςρ έμπειπο και επίζημο ξεναγό, όπυρ επίζηρ έμπειπο
απσηγό-ζςνοδό ηος γπαθείος ζαρ.
 Να παπάζσεηε επαγγελμαηική αζθάλιζη αζηικήρ εςθύνηρ και πλήπη ιαηποθαπμακεςηική
πεπίθαλτη, καθώρ και πποαιπεηική αζθάλιζη, η οποία να καλύπηει ηα έξοδα νοζηλείαρ καθώρ
και μεηακίνηζηρ ζηην Ελλάδα, ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ.
 ε πεπίπηυζη αθεπεγγςόηηηαρ ή πηώσεςζηρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος να παπάζσεηε κάλςτη,
πέπαν ηυν άλλυν αξιώζευν, ηηρ ςποσπέυζηρ επιζηποθήρ ηυν καηαβληθένηυν και ηος
επαναπαηπιζμού ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ, ηυν ζςνοδών καθηγηηών, ηυν μαθηηών και ηυν
λοιπών πποζώπυν πος ζςμμεηέσοςν ζηην εκδπομή. Για ηην πεπίπηυζη αθεπεγγςόηηηαρ ή
πηώσεςζηρ, ζηο αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο θα ππέπει να αναθέπεηαι και ο ηπόπορ άμεζηρ
καηαβολήρ ηυν εξόδυν επαναπαηπιζμού.
 ηην ηιμή να ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ο Φ.Π.Α.
 Να αναθέπεηαι η ηελική ζςνολική ηιμή και η επιβάπςνζη ανά άηομο.

Με ηην πποζθοπά να καηαηίθεηαι και ςπεύθςνη δήλυζη ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος όηι διαθέηει
ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ.
Σο ππακηοπείο πος θα επιλεγεί θα ενημεπυθεί με ηηλεθυνική επικοινυνία.
Η παπούζα ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ θα:
1. Αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Πεπιθεπειακήρ Διεύθςνζηρ Εκπαίδεςζηρ Ηπείπος.
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2. Κοινοποιηθεί με μήνςμα ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη Γενική Πανελλήνια Ομοζπονδία
Επισειπήζευν Τοςπιζμού (info@poet.gr), με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί ζηα μέλη ηηρ,
πος πληπούν ηιρ πποϋποθέζειρ για ηην καηάθεζη πποζθοπάρ.
3. Κοινοποιηθεί με μήνςμα ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηο Σύνδεζμο ηυν εν Ελλάδι
Τοςπιζηικών και Ταξιδιυηικών Γπαθείυν- H.A.T.T.A. (hatta@hatta.gr), με ηην παπάκληζη
να κοινοποιηθεί ζηα ηαξιδιυηικά Γπαθεία.
4. Κοινοποιηθεί ζηιρ Διεςθύνζειρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Ηπείπος.
5. Κοινοποιηθεί ζηα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. απμοδιόηηηάρ μαρ (διά ηυν απμοδίυν Διεςθύνζευν
Εκπαίδεςζηρ).
Η Πεπιθεπειακή Διεςθύνηπια

Αγγελική Φυηεινού
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